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NOTA INFORMATIVA SOBRE LA XARXALLIBRES 
 
 
PRESENTACIÓ 

Per al proper curs 2016/17 la Conselleria d’Educació ha continuat amb el 

Programa anomenat “XARXALLIBRES” amb el qual es pretén dotar de llibres de 
forma gratuïta a tots els xiquets i les xiquetes de l’ensenyament obligatori 

(Primària i Secundària) sobre els quals té competència. 

 

Per això s’ha format un gran banc de llibres que conforma la segona fase de la  

XARXA LLIBRES on els pares/mares que voluntàriament vulguen inscriure’s 

depositaran els llibres del curs  2015/16 per poder cobrar el segon pagament de 

l'import que els corresponga segons factura presentada i, a més, per poder entrar 

a formar part del programa Xarxallibres per al pròxim curs 2016/17. 

 

Aquest sistema és telemàtic i va centralitzat als serveis de Conselleria per això cal 
fer la petició de forma telemática per tal de poder inscriure’s. 

 

 

 Cal entrar a la página 

COM ACCEDIR AL SISTEMA 

web de la Conselleria xarxa llibres i cumplimentar la 

sol·licitud i presentar-la telemàticament. (és necessari el NIA de l’alumnat). 
 Després cal imprimir la sol·licitud. La “de l'alumne”, per al pares/mares i la  

”per al centre” és la que s'ha de  presentar al centre junt amb els llibres del 

curs 2105 -16. 

 El centre educatiu comprovarà els llibres que consten en la sol·licitud  i 

validarà el seu bon estat físic, condició indispensable per entrar en el banc 

de llibres del curs 2016/17. 

 L’altra còpia “per als pares” amb el segell del centre és el resguard que cal 

guardar per quan arriben els llibres del curs 2016/17 poder recollir-los. 

 

http://www.ceice.gva.es/xarxallibres�
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Per facilitar aquest procés l’Ajuntament de Favara posa a disposició de tots els 

pares i mares d'alumnes de primària i de secundària un servei de tramitació 

telemàtica en horari d’Ajuntament. 

INFORMACIONS D’INTERÉS 

 

L’alumnat de sisé del CEIP Fèlix Olmos lliurarà la tàblet en bon estat i 
presentaran la sol·litud en l’escola de Favara. En l’IES on comencen l’ESO els 

facilitaran els llibres de 1r d'ESO. 

 

L’alumnat que acaba 3r d'Infantil no dóna llibres però ha de fer la sol·licitud per 

inscriure’s i poder rebre els llibres de 1r de primària. 

 

Els cursos de 1r i 2n de Primària tenen unes característiques especials i no 

entraran a formar part del banc de llibres, però han de omplir la sol·licitud 

igualment per poder rebre el  xec-llibre nominal (180 euros) per comprar els 

llibres nous. 

El pròxim any escolar seran els centres els que compraran els llibres que falten 

per tal de completar el banc de llibres i els alumnes que han participat en esta II 

fase de XarxaLlibres rebran els llibres de forma gratuïta. 

Els alumnes que cursen 1r, 2n i 3r d'Educació Infantil al CEIP Fèlix Olmos, 
tenen els llibres gratuïts si estan empadronats junt als seus tutors o pares a 

Favara  sempre que no tinguen pendent deutes tributàris. 

Més informació del Programa XarxaLlibres 

http://www.ceice.gva.es/bancdellibres 

http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/15/pdf/2016_4445.pdf 

 

Favara, 23 de juny de 2016 

 

Alcaldia 
AJUNTAMENT DE FAVARA 
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